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MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

Olá, Seja bem-vindo!
Você veio aqui porque precisa de Deus. ELE tem interesse em transformar a sua vida e abençoar
você. A sua presença muito nos alegra. Receba o nosso carinho e o nosso amor!

DESTAQUE!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30H
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:H

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3015-7775 – CEP: 41.150-000 - Salvador/BA.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

AVIVAMENTO URGENTE - Is.44.3-5.

Boletim Sede

O que é avivamento?
Avivamento não é “esquisitice espiritual”, não é histeria coletiva, não é correr atrás das
últimas novidades do mercado da fé. Avivamento é a manifestação soberana e sobrenatural
da presença de Deus na vida do seu povo, gerando: quebrantamento, arrependimento, sede
de santidade, da Sua Palavra e da oração. E quando a igreja experimenta o poder do Espírito
Santo ela impacta o mundo e transforma a sociedade.
No texto base vemos quatro verdades sobre o avivamento:
1- É uma promessa de Deus:
Quem prometeu não é homem para mentir. Nenhuma força na terra pode deter os
passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. A Igreja de Deus é indestrutível, e marchará no
poder e na força do Espírito. Por isso oremos para que Ele levante e restaure a Igreja, que a
fortaleça e a use poderosamente em nossos dias.
2- É uma necessidade da Igreja:
No versículo 3, a água representa o Espírito Santo, ele será derramado sobre a terra seca.
Você pode ter a melhor terra, a melhor semente, a melhor tecnologia, mas se não tiver água
a semente não vai germinar. Em outras palavras, podemos ter prédios modernos, bons
cantores, excelentes pregadores, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós não
podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Só Ele convence do pecado, regenera,
batiza no corpo de Cristo, santifica, transforma, e conduz a Igreja em triunfo.
3- Precisa ser desejado ardentemente pela Igreja:
Sabe quando teremos um avivamento? Quando tivermos sede de Deus. Nunca ouve
avivamento que não tenha sido precedido por oração, por uma busca de Deus. Quando Ele
vir uma Igreja sedenta da unção e do poder do Espírito Santo, haverá um poderoso e
genuíno avivamento. Leia Salmos 84.2 e Jeremias 29.12-13.
4- Traz resultados extraordinários:
• Crescimento: Quando a Igreja experimenta o avivamento o próprio Deus toca os
corações e faz com que ela cresça e floresça de forma extraordinária (vs. 4).
• Testemunho Verbal: Você consegue imaginar o impacto que a nossa cidade teria se
cada um de nós pudesse se levantar e dizer “eu sou do Senhor”? (vs. 5).
• Testemunho de Vida: A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras e assim
impactamos a Nação (vs. 5).
Reflexão: Entre as chuvas de Deus e a terra seca existe um obstáculo no caminho, o pecado.
Enquanto nós não nos humilharmos e declararmos a nossa dependência de Deus e da sua
graça, o Espírito Santo não fará Sua obra em nós. E muito menos através de nós. Todos os
avivamentos da história foram precedidos pelo choro pelo pecado. A chave está em nossas
mãos! Você quer experimentar um avivamento na sua vida espiritual?
Reflexão para semana: Aplique estes pontos da mensagem de Evan Roberts em todas as áreas
da sua vida. O avivamento virá sobre você, primeiramente, depois sobre a sua família, igreja e
cidade.

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
 Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Yuri - 06/12
Leila - 10/12
Felipe -12/12

ATENÇÃO - AVISOS

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente
com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com

RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem

preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar foi um sucesso. Agradeço a todos as doações feitas.

Este Bazar foi organizado por Paulo e Cida. Vamos abençoar o Recriar com nossos
recursos.
CULTO INFANTIL ESPECIAL: No dia 13/12 haverá o nosso culto especial das crianças.
Será às 18:00hs, portanto convidem outras crianças.

Ensaio Geral: As crianças e professores que fazem parte do louvor kids e coreografias, dia
08/12 (terça-feira) às 16:00hs e dia 11/12 (sexta-feira) às 19:00hs. NÃO FALTEM!! Serão
nossos últimos ensaios antes do Culto Infantil.
Recesso do Ministério Infantil: Amados a partir de 28/12 até 07/02/2016 faremos um
pequeno recesso, retornando as atividades em 14/02/2016. Muito obrigado a todos!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Paulo Cerqueira / Prox. Domingo – Jorge.

